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Анотація. В роботі представлено огляд сучасних методів та 

конструктивних схем приладів для визначення коефіцієнта ефективної 

теплопровідності теплоізоляційних матеріалів та виробів. 
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Abstract. In this article the review of modern methods and structural charts of 

devices for the heat-insulation materials and products effective heat-conducting 

coefficient determination is presented. 
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Вступ. Коефіцієнт ефективної теплопровідності є на сьогодні одним з 

головних показників якості твердих теплоізоляційних матеріалів, що 

використовуються при будівництві житлових і промислових будівель, а також 

для ізоляції устаткування і трубопроводів з метою зменшення теплових втрат в 

довкілля. Для оцінки якості і сертифікації теплоізоляційних будівельних 

матеріалів і виробів за їх теплофізичними показниками міжнародна організація 

по стандартизації (ISO) вважає необхідним застосування методів вимірювання 



теплопровідності в стаціонарному тепловому режимі. Це зумовлено 

негомогенністю теплоізоляторів і, відповідно, неізотропністю їх теплофізичних 

властивостей. 

Основний текст. Вимірювання коефіцієнта теплопровідності 

теплоізоляційних і будівельних матеріалів в Україні наразі нормоване 

міжнародними стандартами ДСТУ ISO 8302:2008 [1] і ДСТУ ISO 8301:2007 [2] 

та національним стандартом ДСТУ БВ.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) [3]. Цими 

стандартами регламентовано стаціонарний метод пластини, який полягає в 

створенні стаціонарного теплового потоку, що проходить крізь плаский зразок 

певної товщини в напрямку, перпендикулярному лицьовим (найбільшим) 

граням зразка, визначенні густини цього теплового потоку, різниці температури 

протилежних лицьових граней і товщини зразка.  

Вказаними нормативними документами рекомендовано при створенні 

засобів вимірювання використати одну з приведених на рис. 1, 2 

вимірювальних схем. 

 
а)       б) 

Рис. 1. Конструктивні схеми приладу за методом захищеної гарячої 

плити [1]: а) − прилад з одним зразком б) − прилад з двома зразками. 

Метод захищеної гарячої плити за способом знаходження 

теплопровідності є абсолютним, а конфігурація вимірювальної системи може 

бути реалізована за симетричною схемою (рис. 1, а), що містить теплоізолюючу 

оболонку з системою з декількох нагрівників 1, розташовану між двома 

ідентичними зразками 2, і за асиметричною схемою з одним зразком 2 (рис. 1, 

б), при якій тепловий потік проходить крізь зразок, а тильна сторона 



нагрівників працює як захисна ізоляція, що забезпечує адіабатичні умови 

випробування. Густину теплового потоку крізь дослідний зразок визначають за 

електричною потужністю IUP ⋅= , що подається на центральний нагрівник 

приладу, площа F якого відома, а коефіцієнт теплопровідності λ  розраховують 

по формулах: 

– для симетричної схеми  ( )TFhP ∆⋅⋅=λ 2 , (1) 

– для асиметричної схеми  ( )TFhP ∆⋅⋅=λ , (2) 

де h  − товщина зразка, T∆  − різниця температури на гранях зразка; для 

симетричної схеми 21   hhh ==  і 21 TTT ∆=∆=∆ .  

Основні обмеження при роботі на приладах, виконаних по методу 

захищеної гарячої пластини, полягають в труднощах безперервної підтримки 

односпрямованого теплового потоку з постійною густиною, точних вимірів 

потужності, що подається на центральний нагрівник, і температури, а також в 

необхідності забезпечувати максимальну ідентичність структури, товщину і 

якості поверхонь обох зразків при використанні симетричної схеми. Крім того, 

велику увагу слід приділяти якості площин контакту дотичних поверхонь для 

мінімізації контактного теплового опору. 

 
 а) б) в) 

Рис. 2. Схеми приладів для вимірювань коефіцієнта теплопровідності з 

тепломіром [2]: а), б) − асиметричні з одним зразком; в) − симетрична з 

одним зразком. 

У приладах, оснащених тепломірами (рис. 2) тепловий потік, що 

створюється за допомогою нагрівника 1 і холодильника 3, є односпрямованим і 

пронизує одночасно центральну зону дослідного зразка 2 і зону чутливого 



елементу одного або двох ідентичних тепломірів 4. За результатами 

вимірювань поверхневої густини теплового потоку (q) або на вході, або на 

виході зі зразка в асиметричному приладі, або одночасно і на вході, і на виході 

зразка в симетричному приладі, а також різниці значень температури його 

робочих поверхонь, розраховується коефіцієнт теплопровідності зразка по 

формулах: 

– для симетричної схеми  ( ) Thqq, ∆⋅+⋅=λ 1150 , (3) 

– для асиметричної схеми  Thq ∆⋅=λ 1 , (4) 

Висновки. Отже, теплопровідність низькотеплопровідних будівельних і 

теплоізоляційних матеріалів максимально ефективно може бути визначена на 

приладах, оснащених тепломірами, або на приладах із захищеною гарячою 

плитою. Якщо прилади оснащені термоелектричними перетворювачами 

теплового потоку і температури (термопарами), істотно спрощується процес 

вимірювань при одночасному скороченні кількості необхідних вторинних 

приладів, що є перевагою при виконанні масових технічних вимірів. 
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